
พระพุทธวิธานปญญาบดี
พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มีความหมายวา "เปนศูนยรวมแหงความรู และวิทยาการ"

 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
โดยการสวดมนต นัง่สมาธ ิฟงธรรม" ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ณ บรเิวณหนาศาลาปฏบิตัธิรรม พระพุทธวธิาน

ปญญาบดี กจิกรรมนีจ้ดัขึน้เพือ่พฒันาจิตใจของนกัศกึษาใหมคีณุธรรม จรยิธรรม มปีญญาและเหตุผลในการแยกแยะความถกูตอง
ดีงาม ตามกลยุทธของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา 
และสรางสรรคสังคม
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63 สารจากผูบริหาร
 พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพ่ือติดตามการขับเคล่ือน

 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบผูวาราชการจังหวัดตาก

 โครงการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

 ภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการความรู (QA.KM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา คร้ังท่ี 1”

โครงการพัฒนางานฝกประสบการณวิชาชีพครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง วิจัยในช้ันเรียนทางการศึกษาพิเศษ
"คุณธรรมจริยธรรม สูสํานึกครูดี"

 หมูบานทองเท่ียว 3 วิถีที่ทาขุนราม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีสงมอบโรงอบแหงกลวย

 ดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส

 ละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE AUDITION"

Word of mouth "ดีจริง…  ตองบอกตอ" คร้ังท่ี 2

“แรงจูงใจในการอานและการใชภาษาไทยใหถูกตอง”
โครงการอบรม "เร่ืองการเสริมสรางวัฒนธรรมคุณธรรม 

 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร"

การประกวดวงดนตรี “String Combo Nop Phrs Music Award 2018”

 การแสดงแสง สี เสียง “นบพระ-มาฆปุรณมี กําแพงเพชรเมืองมรดกโลก 

 ใตฟาพระบารมี จักรีวงศ”

 การประกวดมารยาทไทย

 KPRU สงมอบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ KPRULIB

 รําลึกพระคุณครู ประจําปการศึกษา 2560

 การอบรมดานการวิจัย

กองบรรณาธการขาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร
อาจารยพิมพนารา  บรรจง
นางสาววรรณภา  รอดจันทร
นายสมศักดิ์  พูนใจสม
นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ
จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ที่ปรกษา
รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บรรณาธการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร 
หัวหนางานประชาสัมพันธ

KPRU News
ฉบับที่ 24 ประจําเดือน มีนาคม 2561

บทบรรณาธิการ

 "การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3. มีงานทํา - มีอาชีพ และ 4. เปนพลเมืองดี"  พระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 สวสัดทีานผูอานวารสารประชาสัมพนัธมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร KPRU NEWS ฉบบัที ่24 
ประจําเดือนมีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น มุงเนนให
โอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพใหเปนขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถิ่น ผลิตกําลังคนที่มี
ความรูความสามารถและมีคุณธรรม โดยเนนที่จิตสํานึกในการรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ ดําเนินงานตาม
พระราโชบายดานการศกึษา ในสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลที ่10 เพือ่กอใหเกิดประโยชนดานการศกึษาแกนกัศกึษา 
และชุมชนทองถิ่นอยางสูงที่สุด สําหรับ KPRU NEWS ฉบับนี้ เต็มเปยมไปดวยขาวสารมากมาย อาทิ พลเอกดาวพงษ 

รตันสวุรรณ องคมนตร ีลงพืน้ทีต่รวจเย่ียมมหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร เพือ่ตดิตามการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน พิธีสงมอบโรงอบแหงกลวยดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1” เปนตน  ติดตามขาวอื่น ๆ ไดอีก ใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับท่ี 24 ประจําเดือน มีนาคม 2561
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 ผลิตบัณฑิต ใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

ที่ตลาดแรงงานตองการ

 วิจัย สรางความรูและนวัตกรรม  
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล

 สรางเครือขาย และความรวมมือ
กับภาคประชาชน  ชุมชน  ทองถิ่น  
และผูประกอบการในการจัดการศึกษา

 บรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ใหมคีวามคลองตัว  
ยืดหยุน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล สูการ
เปล่ียนแปลง และการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง
และย่ังยืน

 ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี

นอมนําแนวพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

 ดวยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา ผานองคมนตรี (พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 

ใจความตอนหน่ึงวา ใหแนะนาํมหาวิทยาลยัราชภัฏ ใหทาํงาน

ใหเขาเปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน

ในทองท่ีตน ดังนั้น เพื่อเปนการสนองพระบรมราโชบาย 
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แหง จึงไดรวมกันจัดทํา

แผนยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
มีสาระสําคัญดังน้ี

วิสัยทัศน VISION

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
เปนเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ MISSION

ยุทธศาสตร

1 การพัฒนาทองถิ่น

2 การผลิตและพัฒนาครู

3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การผลิตบัณฑิต

การบริการวิชาการ

การวิจัย

การทํานุบํารุง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

University 

Engagement

for

Sustainability

กา
รพั

ฒน

าท
องถ

ิน่
 การผลิตและพฒันาครู

การพัฒ
นาระบบบรหิารจดัการ การยกร

ะดับ
คุณ

ภา
พก

าร
ศกึ

ษา

รายละเอียดจะขอนําเสนอในฉบับตอไป
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 เมือ่วนัท่ี 14 มนีาคม 2561 พลเอกดาวพงษ รตันสุวรรณ องคมนตรีและคณะ เขาตรวจเย่ียม
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา
ในสมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู สูการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป (2560-2579) ทั้งน้ีรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร บรรยายสรุปการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏั
กาํแพงเพชรท่ีไดนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหวั มาพฒันาปรบัปรงุ
การดําเนนิงานของมหาวทิยาลยัในทกุดาน เพือ่ใหมหาวทิยาลยัเปนปราชญแหงการพฒันาทองถิน่
อยางตรงเปาหมาย โดยใชองคความรูและศักยภาพแหงการพัฒนา ในการสรางบัณฑิตคุณภาพ
และครูคุณภาพ ใหแกสังคม ตามแนวพระราโชบาย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชรดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย 
โดยกําหนดพ้ืนทีเ่ปาหมายจํานวน 6 ตาํบล ในพืน้ทีจ่งัหวัดกาํแพงเพชร ซึง่มแีผนการดําเนนิงาน
สงเสริมตอเนื่องเพื่อเปนชุมชนตนแบบ “ชุมชนราชภัฏพัฒนา” เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ภายใต
ความรวมมอืของทกุคณะของมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรรวมกบัจงัหวดักาํแพงเพชร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่เปาหมาย
 ดานการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการบูรณาการหลักสูตรสูการพัฒนาชุมชน 
(Service Learning) ศกึษาและฝกทกัษะการจัดคายวชิาการ กจิกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA เสริมสรางศกัยภาพนักศกึษาในและ
ตางประเทศ มกีารดาํเนนิงานโครงการสงเสรมิคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนที ่34 มโีรงเรยีนในความรบัผิดชอบ จาํนวน 
24 แหง มีการพัฒนาโรงเรียนตนแบบจํานวน 3 แหง โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ใหสถานศึกษาในทองถิ่น เปนตน
 พรอมกันนีไ้ดบรรยายพเิศษ แกนายสภามหาวทิยาลยั อธกิารบดี คณาจารยและนกัศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ณ หองประชมุ
ราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก รองศาสตราจารย
สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พรอมดวย
คณะผูบรหิารมหาวทิยาลยัและและคณาจารย มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 
แมสอด ประชุมรวมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดตาก และ
หวัหนาสวนราชการ จงัหวดัตาก เพ่ือประสานความรวมมือกบัผูวาราชการจงัหวดั 
เก่ียวกับหมูบานเปาหมายท่ีจะใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยพัฒนา เพ่ือทํางาน
ใหเขาเปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินในทองท่ีของตน ตาม
พระราโชบายดานการศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 สูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏทัว่ประเทศ ซึง่เปนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (2560-2579) 

 เมื่อวันศุกร ที่ 23 มีนาคม 2561 กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการความรู (QA.KM) 
ระหวางวันที ่23-24 มนีาคม 2561 โดยมีผูชวยศาตราจารย
อรอนงค แจมผล รองอธกิารบดฝีายวจิยัและประกนัคุณภาพ
การศึกษา เปนประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักศึกษามีความรูความเขาใจและทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนการสรางเครือขายการประกัน
คณุภาพการศึกษาระหวางมหาวทิยาลยั และเพือ่ใหนกัศกึษา
มคีวามรูความเขาใจในการทํากจิกรรมเพ่ือพฒันามหาวทิยาลยั 
ณ หองประชุมสุพรรณกิาร กองพัฒนานกัศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร
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 เมือ่วนัที ่5-6 มนีาคม 2561 คณะครศุาสตร จดัโครงการพฒันางานฝกประสบการณวชิาชพีคร ูกจิกรรมสมัมนา
ปลายภาคนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีคร ูและโครงการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษาและใหบรกิารแกศษิยเกา กจิกรรม
อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยมีรองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร 
เปนประธานในพิธี สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพครูใชระยะเวลาในการฝกปฏิบัติการสอนตามหลักสูตร
ครศุาสตรบัณฑิต 5 ป เปนเวลา 1 ปการศกึษาตามขอกาํหนดของครุสุภา เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการฝกหดัครใูหสงูขึน้ 
โดยมุงหวังวานกัศกึษามีทกัษะในการสอนและปฏิบตังิานในหนาทีค่รอูยางมีประสิทธภิาพ ซึง่มนีกัศกึษาคณะครุศาสตร 
ชั้นปที่ 5 เขารวมโครงการฯ จํานวน 634 คน

 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2561 กลุมงานการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร จัดโครงการบริการวิชาการ : 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในช้ันเรียนทางการศึกษาพิเศษ ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 
เปนประธานในพิธี
 รองศาสตราจารยพัทธนันท วงษวิชยุตม หัวหนากลุมงานการศึกษาพิเศษ กลาววา โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ เปนสวนหนึ่งของงานบริการวิชาการแกบุคลากร
ภายนอก ซึ่งในวันนี้มีคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 
40 ทาน เขารวมการอบรม สําหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และเสริมสรางทักษะ
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร จัดโครงการอบรม "คุณธรรม
จริยธรรม สูสํานึกครูดี" โดยมีรองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร เปนประธาน

ในพิธี การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงคุณธรรม จริยธรรม สําหรับครู และเปนครู
ที่มีความรู ไปพรอมกับการเปนครูที่ดีในอนาคต ซึ่งไดรับการบรรยายธรรมเทศนาธรรมโดย พระมหาวีรพล 
วีรญาโณ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา และเครือขายธรรมะอารมณดี กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร
ศึกษา" ครั้งที่ 1 โดยมีผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธี ณ หองประชุมรมสัก 1 อาคาร
คณะครุศาสตร
 รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร เปดเผยวา คณะครุศาสตร เปนหนวยงานหลักในการผลิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงเห็นความสําคัญของการสรางเครือขายการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในการพัฒนากระบวนการผลิตครูดวยการวิจัย ซึ่งเปนความรวมมือระหวางคณะครุศาสตรกับสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณาจารยในคณะครุศาสตร นักศึกษาวิชาชีพครูที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพ และครูพี่เล้ียง รวมกันสราง
นวัตกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย แลวนําผลงานมาเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
สําหรับงานนี้ มีกลุมสาขาวิชาที่รวมนําเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 12 กลุมสาขาวิชา โดยมีผลงานทางวิชาการเขารวมการนําเสนอในการประชุม
วิชาการ จํานวน 139 ผลงาน โดยแบงออกเปนประเภท Poster จํานวน 90 ผลงาน และ Oral Presentation จํานวน 49 ผลงาน

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

ฉบับที่ 24 ประจําเดือน มีนาคม 2561
5วารสารประชาสัมพันธ KPRU News



 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2561 ทีว่ดับานใหมสวุรรณภูม ิตาํบลทาขนุราม อาํเภอเมือง จงัหวัดกาํแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 
รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม จดักิจกรรมหมูบานทองเท่ียวตลาด 3 วถิทีีท่าขุนราม โดยมีนายไพโรจน แกวแดง รองผูวาราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร เปนประธานในพิธี
 สาํหรับกจิกรรมหมูบานทองเท่ียวตลาด 3 วถิทีีท่าขนุราม จดัข้ึนตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกาํหนดพ้ืนทีเ่ปาหมายในการพัฒนาใหเปนชมุชน
ตนแบบ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีพื้นที่เปาหมาย 13 หมูบาน ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกลาวมีวัตถุประสงค
 1. เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม 3 วิถีของชุมชนใหคงอยูผานกิจกรรมทองเท่ียวตลาด 3 วิถี ทาขุนราม ใหคงอยูตลอดไป
 2. เพ่ือใหชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของชุมชน
 3. เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็ง และเปนชุมชนตนแบบใหกับชุมชนอื่นได
 การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ กําหนดระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 โดยเปนลักษณะกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ 
3 ภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ผานการแสดง และมีการจําหนายอาหารประจําพื้นถิ่นของแตละภาค การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวในครั้งนี้จะกําหนดจัดอยางตอเนื่อง ในสัปดาหสุดทายของทุกเดือน

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีสงมอบโรงอบแหงกลวยดวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส ใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตและพัฒนาการแปรรูปกลวย ตําบลระหาน อําเภอ
บึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธีสงมอบ 
พรอมดวย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โอกาสน้ี
ไดรับเกียรติจากนางอรุณี จุลเจริญ นายอําเภอบึงสามัคคีจังหวัดกําแพงเพชร รวมพิธีสงมอบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับจังหวัดกําแพงเพชร กําหนดพื้นที่เปาหมายรวมกันในการพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีพื้นที่เปาหมายใหมจํานวนท้ังสิ้น 6 ตําบล ประกอบดวย ตําบลทาขุนราม 
ตาํบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล ตาํบลสระแกว อาํเภอเมืองกําแพงเพชร ตาํบลระหาน อาํเภอบึงสามัคค ีตาํบลคลองลานพัฒนา 
และหมูบานปาคา ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน
 สําหรับพื้นที่ ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร มีเปาหมายการพัฒนา คือ “การพัฒนา
ฐานการผลิตสนิคาเกษตรและยกระดับอตุสาหกรรมการแปรรูปกลวย” โดยมหาวิทยาลัยไดดาํเนินกจิกรรมตางๆ แลว 
ไดแก กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย กิจกรรมการพัฒนาและจัดสราง
โรงอบแหงกลวยดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา เปนตน

 เมือ่วันที ่1-3 มนีาคม 2561 โปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตรและ
สงัคมศาสตร จดัแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE AUDITION" ณ หองประชุมพทุธชาด 
ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ไดบูรณาการความรูทางวิชาการและทักษะของการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งยังเปน
สนามฝกประสบการณจาํลองใหแกนกัศกึษาไดปฏบิตัแิละเรียนรูการทํางานดานการผลิต
ทุกขั้นตอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดพิธีสงมอบโรงอบแหงกลวยดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส
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 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมและชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการ Word of mouth 
"ดีจริง...ตองบอกตอ" ครั้งท่ี 2 ณ หองประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผูชวยศาสตราจารย
รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธี ภายในงานประกอบดวย การแสดงนิทรรศการ
ภาพถาย นิทรรศการผีและการเดินแฟชั่นผี การแสดง To Be Number One Teen Dancercise และการแสดง
ละครเวที เรื่อง "หวง" สําหรับโครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกปฏิบัติการคิดบทการแสดงและสรางสรรค
ผลงานศิลปะการแสดงละครเวทีอยางเปนขั้นตอน สงเสริมการทํางานและการสื่อสารรวมกันในทีม รวมถึง
การแกปญหาตางๆ จากการทํางาน และเผยแพรผลงานของชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสงเสริม
การเรียนรูแกผูใชบริการ ในหัวขอ “แรงจูงใจในการอานและการใชภาษาไทยใหถูกตอง” โดยมี
รองศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในพิธี ณ หองประชุมตนสัก 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหผูใชบรกิาร ไดรบัความรูและประสบการณทีด่นีอกเหนอืจากการใชบรกิาร
สื่อและทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําไปใชได
ในชีวิตประจําวันได และไดรับเกียรติจาก อาจารยทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแหงประเทศไทย วิทยากรผูมีประสบการณสูงมาบรรยาย

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดโครงการอบรม "เรื่อง 

การเสริมสรางวัฒนธรรมคุณธรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร" โดยมีผูชวยศาสตราจารย
รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริตใหขาราชการและบุคลากร ปฏิบัติงานอยางสุจริตและตอตานการทุจริต
ในมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริต
ภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. และคณะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผูเขารวมจํานวน 251 คน จัดขึ้น 
ณ หองประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดัการประกวดวงดนตรี “String 
Combo Nop Phrs Music Award 2018” ในงานประเพณนีบพระ-เลนเพลง และงานกาชาดจงัหวดั
กําแพงเพชร ประจําป 2561 โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วงหนองฉาง, 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 วง Session Black, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วงสลกบาตรนะจะ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมจัดการแสดง
แสง สี เสียง “นบพระ-มาฆปุรณมี กําแพงเพชรเมืองมรดกโลก ใตฟาพระบารมีจักรีวงศ” 
ระหวางวันที่ 3-4 มีนาคม 2561  ณ วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ในงาน
ประเพณีนพพระเลนเพลง และงานกาชาดจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป 2561

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ไดแก นายนเรศ ยิ้มโรจน, นายอุดม แมลงภู, 
นางสาวพิทยารัตน ทองวิเศษ และนายธรรมรงค ตั่นแกว 
ไดรบัรางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 และไดรบัถวยอธบิดกีรมสงเสรมิ
วัฒนธรรม จากการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา 
คร้ังที ่3 ชงิถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี 
พรอมดวยนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ชั้นปที่ 2 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ไดสงมอบโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ KPRULIB และหองสมุดที่นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด 
ใหกับโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ใหเปนหองสมุดที่มีระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มี
มาตรฐาน

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ การอบรมดานการวิจัย ไดแก กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรู เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2561 และ
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการเขียนโครงรางการวิจัยอยางไรใหไดรับทุน เม่ือวันที่ 22 
มีนาคม 2561 ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังเกา)

 เมือ่วันท่ี 9 มนีาคม 2561 โรงเรยีนอนุบาลราชภัฎกาํแพงเพชร จดักจิกรรมราํลกึ
พระคุณคร ูประจาํปการศกึษา 2560 ณ หองประชมุโรงเรียนอนบุาลราชภฏักาํแพงเพร 
โดยมีอาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
เปนประธานในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดรําลึกถึงพระคุณครู และ
มีพิธีรับใบประกาศนียบัตรสําหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล 3
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